অনলাইন ননবন্ধন
ববনিক উন্নয়ন এজেন্ডা ২০৩০ অেজন প্রনিয়ার সাজে যুব সমাজের তারুণ্য ও মমধার সমন্বয়
ঘটাজনার প্রয়াজস আগামী ১৪ অজটাবর ২০১৮, রনববার আজয়ােন করা হজে “যুব সজেলন ২০১৮:
বাাংলাজেশ ও এজেন্ডা ২০৩০ – তারুজণ্যর প্রতযাশা”।
সজেলজনর মূল উজেশয হজেেঃ (ক) গ্রাম ও শহর উভয় এলাকায় বসবাসরত যুবকজের মাজে
এসনিনে’র নবনভন্ন লক্ষ্য ও উজেজশযর প্রাসনিকতা সম্পজকজ সজেতনতা সৃনি ও জ্ঞান বৃনি; (খ) োতীয়
উন্নয়ন সম্পজকজ যুব সমাজের আকাাংখা ও প্রতযাশা তু জল ধরার েনয েনয একটি আজলােনার মক্ষ্জে
বতনর করা; এবাং, (গ) োতীয় এবাং স্থানীয় পযজাজয় নীনতনবষয়ক নবতকজ ও আজলােনায় যুব এজেন্ডাজক
কাযজকরভাজব েৃঢ় করা।
এই সজেলজন অাংশগ্রহণ্ করজবন- মেজশর সকল পনরসর মেজক আসা১৮-৩৫ বছর বয়সসীমার
বাাংলাজেশী যুব প্রনতনননধ, প্ল্যাটফজমজর সহজযাগী প্রনতষ্ঠাজনর প্রনতনননধ, অনযানয মবসরকানর
প্রনতষ্ঠাজনর প্রনতনননধ, এসনিনে’র োনয়জে ননজয়ানেত ও অনযানয সরকানর কমজকতজ া, নবনশি
বযনিবগজ, সাাংবানেক ও মেোজসবক।
এ সজেলজন অাংশগহজণ্র েনয সকলধরজণ্র প্রনতনননধজক সজেলজনর আজগই অনলাইন ননবন্ধন করজত
হজব।
ননবন্ধন ও নবস্তানরতেঃ http://youthconf18.bdplatform4sdgs.net/registration/

যুব সম্মেলন ২০১৮: বাাংলাম্মেশ ও এম্মেন্ডা ২০৩০ – তারুম্মযের
প্রতোশা

সম্মেলম্মন অাংশগ্রহম্মযর নীততমালা

ভূতমকা
ববনিক উন্নয়ন এজেন্ডা ২০৩০ অেজন প্রনিয়ার সাজে যুব সমাজের তারুণ্য ও মমধার সমন্বয় ঘটাজনার প্রয়াজস আগামী ১৪
অজটাবর ২০১৮, রনববার আজয়ােন করা হজে “যুব সজেলন ২০১৮: বাাংলাজেশ ও এজেন্ডা ২০৩০ – তারুজণ্যর
প্রতযাশা”।
সজেলজনর মূল উজেশয হজেেঃ (ক) গ্রাম ও শহর উভয় এলাকার যুবকজের মাজে এসনিনে’র নবনভন্ন লক্ষ্্য ও উজেজশযর
সাজে তাজের সম্পৃিতা সম্পজকজ সজেতনতা সৃনি ও জ্ঞান বৃনি; (খ) োতীয় উন্নয়ন সম্পজকজ তাজের আকাাংখা ও প্রতযাশা
তু জল ধরার েনয েনয একটি প্ল্যাটফমজ বতনর করা; এবাং, (গ) োতীয় এবাং স্থানীয় পযজাজয় নীনতননধজারণ্ী নবতকজ ও
আজলােনার মপ্রক্ষ্াপজট যুব এজেন্ডার নবজেষণ্।
নেনবযাপী এই সজেলজন অাংশগ্রহণ্ করজব মেজশর সকল পনরসর মেজক আসা যুব প্রনতনননধবৃন্দ এবাং প্ল্যাটফজমজর সহজযাগী
প্রনতষ্ঠান, সরকানর ও মবসরকানর সাংস্থা এবাং উন্নয়ন সহজযাগী ও অনযানয অাংশীেনবৃন্দ।

অাংশগ্রহম্মযর নীততমালা
১. এই সজেলজন অাংশগ্রহণ্ করজবন







১৮-৩৫ বছর বয়সসীমার বাাংলাজেশী যুব প্রনতনননধ
প্ল্যাটফজমজর সহজযাগী প্রনতষ্ঠাজনর প্রনতনননধ
অনযানয মবসরকানর প্রনতষ্ঠাজনর প্রনতনননধ
এসনিনে’র োনয়জে ননজয়ানেত ও অনযানয সরকানর কমজকতজ া
নবনশি বযনিবগজ
সাাংবানেক
মেোজসবক

২. এই সজেলজন অাংশগহজণ্র েনয সকলধরজণ্র প্রনতনননধজক সজেলজনর আজগই অনলাইন ননবন্ধন করজত হজব।
ননবন্ধজনর পর শুধুমাে অনুজমানেত ও আমনিত প্রনতনননধগণ্ই সজেলজন অাংশগ্রহণ্ করজত পারজবন।
৩. আমনিত নবনশি বযনিগণ্ সজেলজন প্রজবজশর সময় ননবন্ধন সম্পন্ন করজত পারজবন।
৪. প্ল্যাটফজমজর সহজযাগী প্রনতষ্ঠান মেজক সজবজাচ্চ ৮ েন অাংশগ্রহণ্ করজত পারজব। এজক্ষ্জে ৩ েন সজেলজনর নবনভন্ন পজবজর
েনয, ১ েন স্টল তোরনকর েনয (যনে স্টল নেজয় োজকন) এবাং বানক ৪ েন সাংগঠজনর সাজে সম্পৃি যুব
সেসয/কমী/েেজভাগী।
৫. ঢাকা ও ঢাকার বাইজর অবনস্থত প্ল্যাটফজমজর সহজযাগী নয় এমন প্রনতষ্ঠান মেজক ৪ েন কজর অাংশগ্রহণ্ করজত পারজবন।
মসজক্ষ্জে ১ েন প্রনতষ্ঠাজনর মপশােীবী ও ৩ েন সাংগঠজনর সাজে সম্পৃি যুব সেসয/কমী/েেজভাগী। ননধজানরত সমজয়র
মজধয ননবন্ধন সম্পন্নকারীজের মধয মেজক অনুজমােনসাজপজক্ষ্ প্রেম ৩০০ েজনর এ সজেলজন অাংশগ্রহণ্ করার সুজযাগ
োকজব।
৬. শুধুমাে ননবনন্ধত প্রনতনননধগণ্ই সজেলজনর নবনভন্ন পজবজ অাংশগ্রহণ্ করজত পারজবন, তজব, স্টল পনরেশজন সকজলর েনয
উন্মুি োকজব।

৭. সজেলজন অাংশগ্রহজণ্র েনয অাংশগ্রহণ্কারীজের কাছ মেজক মকান প্রকার ফী মনওয়া হজবনা এবাং তাজের মকান প্রকার
ভাতা প্রোন করা হজবনা।

ররতেম্মেশন করুন এখাম্মনেঃ https://bit.ly/2orTQLP

